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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 51531-2021 
 
Medewerker : Tim de Rudder 
Team : Projectmanagement en Advies 
Datum : 15 november 2021 
Portefeuillehouder : wethouder M. Blind 

      
 
BIJLAGEN: 

 Krachtenveldanalyse Focus op Wonen 51525-2021 
AFSTEMMING MET →  

 team Communicatie en Ondersteuning 
  Geen actieve communicatie 

 anders, nl. wethouder Blind 
  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Krachtenveldanalyse Focus op Wonen 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 

1. De Krachtenveldanalyse Focus op Wonen voor kennisgeving aan te nemen; 
2. De raad te informeren via de nieuwsbrief. 

 
SAMENVATTING 
In de maanden september en oktober 2021 zijn gesprekken gevoerd met de regionale partners over de 
extra woningbouwambities van Olst-Wijhe. Hieruit volgt dat er weinig tegenwerpingen zijn over de extra 
aantallen die genoemd zijn, maar dat de partners wel een paar opmerkingen hebben gemaakt over 
mogelijke locaties en typen woningen. 
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INLEIDING 
In september en oktober 2021 zijn, naar aanleiding van de Kadernota 2022 en de daarin besloten Focus 
op Wonen, gesprekken gevoerd met verschillende regionale partners. Doel was om een beeld te krijgen 
van de gevoelens die zouden leven over deze extra woningbouwambitie, en om eventuele opmerkingen in 
beeld te krijgen. Als samenvatting van deze gesprekken in een Krachtenveldanalyse gemaakt. 
 
Op ambtelijk niveau is gesproken met de gemeenten Dalfsen, Raalte, Zwolle en Deventer, met de 
provincie Overijssel, met de Verstedelijkingsstrategie Zwolle en met Salland Wonen. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van het periodiek bestuurlijk overleg met Salland Wonen en is er een gesprek geweest met de 
portefeuillehouders van Dalfsen, Raalte en Olst-Wijhe.  
 
BEOOGD RESULTAAT 
Met het voor kennisgeving aannemen van de Krachtenveldanalyse is het college op de hoogte van de 
regionale gedachten als het gaat om de extra woningbouwambities van Olst-Wijhe. Door deze door te 
zetten naar de raad worden ook de raadsleden op de hoogte gehouden van de regionale reacties. 
 
KADER 
Kadernota 2022 
Woonagenda West-Overijssel 
Prestatieafspraken Salland Wonen 
Startnotitie Woonvisie 
Structuurvisie 2017 
 
ARGUMENTEN 
Het college en de raad hechten aan regionale afstemming, en deze Krachtenveldanalyse maakt zichtbaar 
waar vanuit de partners de aandacht zit.  
 
DRAAGVLAK 
- 
 
DUURZAAMHEID 
- 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
- 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
- 
 
AANPAK/UITVOERING 
Middels de raadsnieuwsbrief wordt de Krachtenveldanalyse Focus op Wonen gedeeld met de Raad. 
 
 


